
 
 

FÄLTTÄVLAN 

4 år 

SWB återkommer med kvalifikationsregler för 4 åriga hästar när det står klart om och när 
unghästtester kan genomföras 

Kval till final via SWBs ridhästtest 
Genomfört SWBs ridhästtest med hoppbetyg (endast uppsutten hoppning) 7,5, dvs de två 
hoppbetygen delat med 2 och inget delbetyg under 7 samt en H90TP utan hinderfel. 

Kval till final via Swede Horse semifinaler. 
Semifinaler 2020 i augusti/september. Datum ej fastställt 2020-02-27 
Gärds Ryttarförening och Katrineholms Ryttarförening (Stall Nilslund) 

Semifinalens genomförande 
Hästarna kommer att dömas (ej poängbedömas) av en domare som även väljer ut vilka hästar som 
kvalar till final. Hästarna visas i grupp i alla tre gångarter, hoppning över banhoppningshinder samt 
terränghinder. Allt sker som en visning i anslutning till terrängbanan. 
Utrustning enligt TR. Vi rekommenderar en utrustning som fungerar för hela visningen (tex enligt TR 
hoppning). Ryttare ska bära utrustning för terrängritt vid hoppning av terränghinder. 

Finalens genomförande  
Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga discipliner. 
Dressyr 
Dressyren rids på minst 20 x 60 m bana, 2 ekipage på banan samtidigt. Visningsprogram (med 
uppläsare). 
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 0-10, där tiondelar får 
användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg 
ges. Maxpoäng 10 

Banhoppning 
Hindermått 0.95 m, tempo 300 m/min. 9 hinder, 10 språng. Domarna dömer gemensamt och delar ut 
ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga 
samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,5, första 
olydnad bestraffas med – 0,5, andra olydnad– 1, andraolydnad på samma hinder -2, fall och tredje 
olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10. 

Terrängprov 
Hindermått 0.90 m, tempo 480 m/min. Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. 
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får 
användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande 
betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, 
olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och olydnad tredje gången medför uteslutning. 
Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella 
avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20 
 

https://equestrian-weeks.swb.org/media1.swedehorse.swb.org/uploads/2019/09/Visningsprogram-4-%C3%A5riga-h%C3%A4star.pdf
https://equestrian-weeks.swb.org/media1.swedehorse.swb.org/uploads/2019/09/Visningsprogram-4-%C3%A5riga-h%C3%A4star.pdf


 
 

Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för 
sporten:  Maxpoäng 2 

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) 
+ lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng Segrare blir den häst som fått högst 
poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör 
banhoppningspoängen. 

Lottad startordning i samtliga moment. 

 

 

5 år 
Finalens genomförande 
Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga discipliner 
Dressyr 
Dressyren rids på 20 x 60 m bana. Hästarna går i grupper om två. Program efter uppläsare. 
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 0-10, där tiondelar får 
användas. Hästarnas skritt, trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg 
ges. Maxpoäng 10 

Banhoppning 
Hindermått 1.05 m, tempo 300 m/min max 11 hinder, 12 språng. Domarna dömer gemensamt och 
delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och 
galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 
0,5, första olydnad bestraffas med – 0,5, andra olydnad – 1, andra olydnad på samma hinder -2, fall 
och tredje olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund. 
Maxpoäng 10 

Terrängprov 
Hindermått 1.00 m, tempo 500 m/min. Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. 
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får 
användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande 
betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, 
olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och olydnad tredje gången medför uteslutning. 
Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella 
avdrag) multipliceras med 2.Maxpoäng 20 
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för 
sporten:  Maxpoäng 2 

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) 
+ lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng Segrare blir den häst som fått högst 
poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör 
banhoppningspoängen. 

Lottad startordning i samtliga moment. 

https://equestrian-weeks.swb.org/media1.swedehorse.swb.org/uploads/2019/09/Program-5-%C3%A5riga-f%C3%A4ltt%C3%A4vlansh%C3%A4star.pdf


 
 

 

6 år 

Finalens genomförande 
Finalen rids som en CCN2*-S med anpassat terrängmoment för unga hästar. Ett domarkollegium 
dömer gemensamt samtliga discipliner. 
Dressyr 
Dressyren rids på 20 x 60 m bana. Dressyrprogram CCI2* 2015 (A). Domarna dömer gemensamt och 
delar ut ett betyg på en betygsskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, trav, 
galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10 
Banhoppning 
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får 
användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande 
betyg ges. Avdrag: för rivet hinder – 0,25 första olydnad bestraffas med – 0,25, andra olydnad – 0,5, 
andra olydnad på samma hinder -1, fall och tredje olydnad medför uteslutning. Vid överskridande av 
maxtid -0,1 per påbörjad sekund. Maxpoäng 10. 
Terrängprov 
Det får finnas igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer gemensamt och delar ut 
ett betyg på en betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga 
samt ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Avdrag: för första olydnad eller rasering 
deformerbart hinder – 0,5, andra olydnad -1,0, olydnad andra gången på samma hinder -2,0, fall och 
olydnad tredje gången medför uteslutning. 
Domarna kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov (domarpoäng minus eventuella 
avdrag) multipliceras med 2. Maxpoäng 20 
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som fälttävlanshäst och lämplighet för 
sporten:  Maxpoäng 2 

Poängsammanräkning Dressyr (max 10 poäng) + hoppning (max 10 poäng) + terräng (max 20 poäng) 
+ lämplighetspoäng (max 2) = Totalsumma max 42 poäng. Segrare blir den häst som fått högst 
poängsumma. Vid lika poäng ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör 
banhoppningspoängen. 

Lottad startordning i samtliga moment.  

 


